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            WEWNĘTRZNE   PROCEDURY 

       dotyczące przeciwdziałaniu zakażeniu COVID-19  

obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 4  

                                   z Oddziałami  Integracyjnymi                    

                                     im. Bronisława Chącińskiego  w Łukowie 

 

od 1 wrzesnia  2020r. 

opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                        

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 na podstawie art. 30b 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2020 r. poz. 910 i 1378) 

2. Wytyczne przeciw epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego opublikowane 

dnia 12 sierpnia  2020 r. dla szkół podstawowych. 

 

I. Procedura przebywania ucznia w szkole 

1. Zasady ogólne. 

1) W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi – bez objawów 

chorobowych, nie mogą uczestniczyć w zajęciach ci, którzy są objęci są 

kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. W zajęciach nie 

mogą tez uczestniczyć osoby, które  w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt                          

z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną                           

o takie zakażenie.   

2)  W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie 

choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady 

medycznej. Ważne w takim przypadku -  szczególnie, jeżeli są prowadzone 

zajęcia indywidualne, np. o zajęcia rewalidacyjne lub indywidualne konsultacje, 

jest poinformowanie szkoły  o nieobecności ucznia. 
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3) Na terenie szkoły jest konieczność stosowania środków ochrony osobistej. Do 

szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem materiałem, 

maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w przypadku osób, które ze 

względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką. Zakrywanie 

ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal, w których 

odbywają się zajęcia i tylko wtedy, gdy odległość od nauczyciela    w czasie 

prowadzenia zajęć  wynosi co najmniej 2 m.    

4) Należy w miarę możliwości przestrzegać 2 m dystansu społecznego pomiędzy 

osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas zajęć,  

5) Należy stosować się do zaleceń personelu szkoły i przestrzegać reżimu sanitarno 

– epidemiologicznego obowiązującego w całym kraju.                                                                                

2. Zachowanie ucznia w klasie na zajęciach 

1) Promowanie zasad higieny 

a) Środków ochrony osobistej - uczniowie są wyposażeni w maseczkę 

ochronną, którą w razie potrzeby na polecenie nauczyciela lub innego 

pracownika muszą założyć. Na zajęciach w szkole uczniowie nie korzystają 

z maseczek. W razie kontaktu  z osobami z zewnątrz lub przy kontakcie                         

z kolegami  z innych klas uczeń powinien skorzystać z maseczki. W razie 

wyjścia z klasą poza teren szkoły uczniowie są zobowiązani przestrzegać 

zasad obowiązujących w przestrzeni społecznej.                               

b) Higiena i dezynfekcja rąk -  każdy uczeń, który wchodzi na teren szkoły 

musi  dokładnie, zgodnie z instrukcją zdezynfekować ręce. W tym celu 

należy umożliwić mu skorzystanie z płynu dezynfekującego umieszczonego 

przy wejściu oraz instrukcji.  Mycie rąk lub ich dezynfekowanie, 

obowiązkowe jest zawsze przed zajęciami i po zajęciach, przed posiłkami, 

po powrocie z zajęć na powietrzu, po wyjściu do toalety, po kontakcie                          

z nieznajomymi osobami, po kontakcie z powierzchniami dotykowymi, np. 

klamkami, wyłącznikami światła, po zdjęciu środków ochrony osobistej,  

c) Higiena dróg oddechowych- uczeń ma obowiązek zasłaniania podczas 

kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie 

powinien jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć 

ręce), powinien też unikać dotykania oczu, nosa i ust rękoma  
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2) Inne ważne zasady  

a) Uczniowie przynoszą na zajęcia własne zestawy  przyborów do pisania oraz 

podręczników. W szkole nie można ich pożyczać od innych uczniów. 

b) Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczaniu bliskiego kontaktu z innymi 

osobami w trakcie zajęć, np. nie podajemy sobie ręki, ani innych 

przedmiotów, zachowujemy dystans nawet przy najbliższych kolegach.  

c) W czasie zajęć nie korzystamy z telefonów. 

d) Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów 

3) Zachowanie ucznia na przerwach   

a) Przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela  

b) Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans 

przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych 

oraz na całym terenie szkoły. 

c) Na każdej przerwie należy umyć lub zdezynfekować ręce. 

d) Nie wolno oddalać się od sali, w której odbywają się zajęcia - trzymamy się 

ustalonych szlaków komunikacyjnych – nie kontaktujemy się z uczniami                     

z innych grup. 

e) Wykonujemy  polecenia nauczyciela. 

4) Zachowanie uczniów w szatni 

a) W celu uniknięcia gromadzenia się uczniów przed szatnią, dopuszcza się                    

w okresie jesiennym noszenie ze sobą do sal lekcyjnych  worków z butami 

i wierzchniego okrycia, lub pozostawiania ich w indywidualnych szafkach 

uczniowskich. 

b) Uczniowie , którzy decydują się korzystać z szatni, przed szatnią z stoją                      

w kolejce do zdania  obuwia i ubrań , zachowując dystans co najmniej                     

1,5 m. 

c) Przed wejściem do szatni należy mieć nałożoną maseczkę ochronną 

II.  Organizacja zajęć opiekuńczo- wychowawczych. 

1. Świetlica jest czynna w godzinach od 7:30 do  16:30 ( godziny ustalone z zebranych 

informacji od rodziców).  

2. Uczniowie  na  zajęcia opiekuńcze wchodzą tylko i wyłącznie wejściem od Osiedla 

Chącińskiego  (w nowym budynku szkoły).  
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3. Rodzice i opiekunowie odprowadzający dziecko do szkoły, nie mają wstępu do 

budynku szkoły. 

4. Do wywołania dziecka ze świetlicy będzie służył dzwonek umieszczony na drzwiach 

wejściowych do szkoły od Osiedla Chącińskiego. 

5. Przy wejściu do szkoły dzieci dezynfekują ręce (pojemniki z płynem dezynfekującym 

są umieszone przy każdym wejściu do szkoły). 

6. Uczniowie przebywają w wyznaczonych salach, bez możliwości wyjścia na korytarz 

(podczas przerw). 

7. Podczas pobytu w szkole, uczeń może korzystać z toalety, pod warunkiem że nie ma   

w niej innych dzieci. 

8. Wyjścia na stołówkę , plac zabaw, do sali gimnastycznej czy na boisko , są możliwe 

tylko pod opieką nauczyciela. 

9. Każda grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Grupy uczniów nie stykają 

się ze sobą.  

10. W sali, w której przebywają uczniowie, nie korzystają z  przedmiotów, sprzętów, 

których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować a wykorzystywane pomoce                                 

i przybory sportowe – piłki, skakanki, obręcze są dokładnie dezynfekowane.  

11. Sala jest przynajmniej raz na godzinę wietrzona. 

12. Uczniowie przynoszą ze sobą przybory szkolne, nie wymieniają się nimi z innymi 

uczniami. Swoje przybory szkolne uczniowie codziennie zabierają do domu. 

13. Uczniowie pod nadzorem nauczycieli korzystają na zmianę ( max. 1 grupa)  z placu 

zabaw i boiska szkolnego oraz sali gimnastycznej w nowym budynku szkoły.  Sprzęt  

na placu zabaw, boisku oraz w sali gimnastycznej jest dezynfekowany przed i po 

wyjściu grupy.   

14.  Nie odbywają się wycieczki poza teren szkoły.  

15. Wychowawcy (opiekunowie grup) wyjaśnią uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa 

obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. Zwracają uwagę na 

częste i regularne mycie rąk przez uczniów, w szczególności przed posiłkami, po 

skorzystaniu z toalety, po powrocie z placu zabaw czy boiska.  

16. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przedmiotów i powierzchni płaskich,                      

w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, 

włączników.  
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17. Dziecko przebywające w szkole, może korzystać ze stołówki szkolnej. Godziny 

wydawania posiłków nie ulegają zmianie. 

18. Przy korzystaniu z obiadów obowiązują zasady bezpieczeństwa określone powyżej.                            

19. Przy korzystaniu z szatni szkolnej, zachowuje się przynajmniej 2 metrowy odstęp 

między dziećmi. 

 

III. Organizacja rewalidacji  dla uczniów w czasie pandemii coronawirusa. 

1. Szkoła prowadzi w bezpośrednim kontakcie z uczniami  zajęcia rewalidacyjne dla 

dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem 

COVID – 19.  

2. W zajęciach rewalidacyjnych mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych 

objawów chorobowych. 

3. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani przez osoby zdrowe. Opiekunowie ucznia, 

przyprowadzający go do szkoły, nie wchodzą do budynku szkoły. 

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

5. Przez czas pobytu dziecka w szkole rodzic powinien być dostępny pod wskazanym 

przez niego numerem telefonu. 

6. Przed wejściem do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce.  

7. W przypadku wystąpienia w czasie trwania zajęć niepokojących objawów 

chorobowych, uczeń zostanie poddany pomiarowi temperatury oraz zostanie 

odizolowany do odrębnego pomieszczenia (IZOLATORIUM). 

8. Rodzice (opiekunowie) zostaną niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie w celu 

pilnego odebrania dziecka ze szkoły ( w ciągu 1 godziny). 

9. Zajęcia rewalidacyjne trwają 60 minut . Uczeń dwukrotnie w ciągu tygodnia może 

uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych ( chyba że rodzic zdecyduje się ograniczyć 

ilość tych zajęć do 1 godziny tygodniowo – taka wola rodzica musi być wyrażona za 

pośrednictwem  dziennika elektronicznego) 

10. Zajęcia prowadzi specjalista pracujący z dzieckiem przed zawieszeniem zajęć w szkole. 

11. Każde spotkanie odbywać się będzie w wyznaczonej sali i o określonej godzinie. 

12. Minimalna przestrzeń w sali będzie nie mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i jednego 

specjalistę.  

13. Odległość pomiędzy stanowiskami dla ucznia i specjalisty wyniesie minimum 1,5 m. 
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14. Uczeń nie może korzystać z żadnych przedmiotów, których nie można zdezynfekować. 

15. Uczeń korzysta z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub we własnym plecaku (tornistrze). 

16. Uczeń nie może przynosić na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów. 

17. Co najmniej raz na godzinę sala, w której prowadzone są zajęcia, będzie wietrzona. 

18. Nauczyciel musi przestrzegać ograniczenia aktywności sprzyjającej bliskiemu 

kontaktowi pomiędzy uczniem a prowadzącym zajęcia. 

IV. Organizacja pracy biblioteki szkolnej.  

1. Biblioteka jest dostępna dla uczniów w godzinach od 8 do 14 ( poza środami) 

2. Do biblioteki szkolnej mają wstęp jedynie uczniowie SP4  (bez opiekunów).  

3. Uczniowie planujący wizytę w bibliotece,  muszą być zdrowi, bez żadnych oznak 

chorobowych. Zakaz wstępu do biblioteki mają uczniowie,  u których  w domach 

przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

4. Po wejściu do biblioteki uczeń zobowiązany jest zdezynfekować ręce. 

5. W pomieszczeniu wypożyczalni przebywać może maksymalnie trzech uczniów                               

z zachowaniem minimalnie 2 metry dystansu społecznego. 

6. Uczniowie nie mają możliwości wolnego dostępu do półek ze zbiorami. Potrzebne 

tytuły podaje bibliotekarz. Uczeń może zamówić konkretny tytuł poprzez dziennik 

elektroniczmny. Bibliotekarz przygotuje go wcześniej, co skróci czas przebywania 

dziecka  w bibliotece. 

7. Uczeń podchodzi do stanowiska udostępniania zbiorów dopiero, gdy bibliotekarz 

zdezynfekuje je po poprzednim czytelniku. 

8. Książki i podręczniki podlegają kwarantannie – 48  godzin (dwie doby). Dopiero po 

tym czasie mogą być udostępnione innemu czytelnikowi. 

9. Zwrot wypożyczonych książek odbywać się będzie na określonych zasadach:   

 podręczniki  należy zapakować do toreb foliowych, zakleić, opisać imieniem                           

i nazwiskiem ucznia oraz symbolem klasy.  

Po upływie kwarantanny bibliotekarz dokona oceny stanu zwróconych książek.       

W przypadku braku woluminów lub ich zniszczenia rodzic zostanie poinformowany                                      

za pośrednictwem dziennika elektronicznego o konieczności ich odkupienia. 
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V. Organizacja pracy stołówki i wydawania obiadów uczniom i nauczycielom. 

1. Aby zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne osób spożywających posiłki                          

w stołówce personel bloku żywieniowego oraz nauczyciele opiekujący się dziećmi i młodzieżą 

szkolną muszą: 

a) wprowadzić zmianowe spożywanie posiłków, 

b) usunąć ze stołówki wszystkie zbędne przedmioty, w tym obrusy, serwetniki, zestawy                            

z pieprzem, solą, cukrem itp., 

c) przed wejściem do stołówki umieścić dystrybutor płynu dezynfekcyjnego do rąk i dbać                   

o to, by płyn się w nim znajdował, 

d) opiekunowie uczniów muszą dopilnować, by każdy z nich przed wejściem na stołówkę 

dezynfekował ręce, 

e) opiekunowie uczniów i pracownicy bloku żywieniowego muszą zadbać o to, by 

przebywający w stołówce zachowywali bezpieczną odległość między sobą, 

f) posiłki są poporcjowane dla każdego ucznia przez personel kuchni i podane w okienku, skąd 

każdy uczeń je odbiera będąc zabezpieczonym w maseczkę osłaniającą nos i usta, 

g) stojąc w kolejce do okienka uczniowie muszą zachowywać między sobą odległość 

przynajmniej 1,5 m, 

h) po spożyciu posiłku uczniowie odnoszą pojedynczo naczynia do okienka zmywalni; 

mają przy tym ubrane maseczki ochronne - jeśli przy okienku będzie się tworzyła 

kolejka, konieczne jest zachowanie odległości co najmniej 1,5 m jeden od drugiego, 

i) personel bloku żywieniowego zobowiązany jest do zdezynfekowania po każdej 

posilającej się grupie blatów stołów, krzeseł, klamek, okienek wydawania posiłków                    

i przyjmowania naczyń; musi też wywietrzyć jadalnię. 

2. Jeżeli w czasie spożywania posiłku ktokolwiek z osób znajdujących się w jadalni źle się 

poczuje, w szczególności będzie zdradzał objawy grypopodobne, musi być bezpiecznie 

odprowadzony do wyznaczonego w szkole izolatorium, gdzie będzie oczekiwał na pomoc. 

a) osoba opiekująca się zdradzającym objawy chorobowe musi być zabezpieczona                                  

w maseczkę ochraniającą nos i usta, przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki. Zużyty 

jednorazowy sprzęt ochrony osobistej musi być wyrzucony do pojemników na odpady 

zmieszane. 
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b) obszar, w którym znajdowała się osoba zdradzająca objawy chorobowe musi być 

natychmiast poddany gruntownemu sprzątaniu, myciu i dezynfekcji. 

c) kierownik kuchni, bądź osoba pełniąca dyżur w stołówce jest zobowiązana do ustalenia 

osób, z którymi miała kontakt osoba z objawami chorobowymi, a przebywająca na 

stołówce,  a także do poinformowania o zaistniałych faktach dyrektora placówki 

 

VI . Współpraca z rodzicami: 

1. Do szkoły mogą uczęszczać tylko zdrowi uczniowie. Również ich opiekunowie 

muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji                          

w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać ucznia do placówki. 

2. W przypadku, gdy u ucznia wystąpią niepokojące objawy chorobowe, wychowawca   

(opiekun grupy) ma prawo zmierzyć temperaturę uczniowi, odizolować go  w odrębnym 

pomieszczeniu i niezwłocznie poinformować rodziców o konieczności 

natychmiastowego  odebrania ucznia  z placówki ( max do 1 godziny).  

3. Rodzice przyprowadzając ucznia do szkoły mają obowiązek zachować wszelkie środki 

ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Rodzice  

i opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły. Opiekunowie między sobą zachowują 

dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m, a osoby przyprowadzające                                       

i odbierające uczniów nie  podchodzą do innych osób , zarówno do dzieci, jak                                      

i dorosłych bliżej niż na 1,5 m.  

4. Rodzic zaopatruje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze 

szkoły. Maseczek dla ucznia nie zostawia się w szkole.   

5. Rodzic wyjaśnia dziecku, że do szkoły nie można zabierać żadnych przedmiotów                             

i zabawek (za wyjątkiem przyborów szkolnych). 

6. Rodzic przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. O unikaniu dotykania oczu, 

nosa i ust, o częstym myciu rąk wodą z mydłem i niepodawaniu ręki na powitanie. Rodzic 

uczy dziecko zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  
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VII. Postępowanie z uczniem, u którego występują objawy, sugerujące zakażenie                             

COVID 19. 

Izolacja ucznia 

1) Pracownik szkoły  

a) Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy, które mogą 

sugerować zakażenie  COVID 19, (np., kaszel katar podwyższona temp, duszność, 

biegunka) izoluje go w odrębnym pomieszczeniu.  

b) Uczeń do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką pracownika szkoły 

zabezpieczonego w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe). 

Osoby kontaktujące się z dzieckiem w izolacji muszą używać środków ochronnych, 

kontakty należy graniczyć do niezbędnego minimum. 

c) Pozostali uczniowie z klasy pod opieką innego pracownika natychmiast myją ręce                         

i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub 

na zewnątrz na szkolne boiska. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.  

2) Niezwłoczne powiadomienie rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania 

ucznia ze szkoły. 

a) Pracownik szkoły, wykorzystując uzgodniony z rodzicami/opiekunami  sposób 

szybkiej komunikacji niezwłocznie powiadamia rodziców o izolacji                                              

i konieczności pilnego odbioru dziecka ze szkoły. 

3) Odbiór ucznia przez rodziców następuje zgodnie  z nastepujacymi zasadami: 

a) Rodzic lub opiekun odbierający dziecko nie wchodzi na teren szkoły, dzwoni 

domofonem) lub w inny uzgodniony sposób informuje o gotowości odebrania dziecka)  

i czeka na zgłoszenie się pracownika, po zgłoszeniu podaje imię i nazwisko dziecka. 

Dziecko z objawami choroby nie może samo opuścić szkoły! 

b) Pracownik szkoły, w środkach ochrony osobistej – w maseczce i w rękawicach 

ochronnych przyprowadza dziecko  – zachowuje właściwą odległość 2 m od drzwi, 

z tej odległości identyfikuje rodzica (w razie wątpliwości podchodzi i prosi                                

o dokument tożsamości),  

4) Zakończenie procedury odbioru dziecka z objawami, które mogą sugerować  

zakażenie COVID 19 przez pracownika szkoły. 

Pracownik szkoły  

a) Po zakończeniu procedury pracownik szkoły najpierw dezynfekuje rękawice, 

następnie zdejmuje maseczkę  i rękawice.  
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b) Izolatka, w której przebywało dziecko jest bardzo dokładnie sprzątana                                  

z użyciem właściwych detergentów, wietrzona i odkażana. 

                   Dyrektor szkoły  

a) Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci i pracowników szkoły  

informuje najbliższą  powiatową stację  sanitarno- epidemiologiczną                                            

o pojawieniu się w szkole ucznia  z objawami, które mogą sugerować  zakażenie 

COVID 19 i czeka na instrukcje – dalej postępuje zgodnie z tymi instrukcjami.  

b) Następnie dyrektor zawiadamia organ prowadzący  i sporządza notatkę ze 

wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień oraz opisem przebiegu 

działań i zachowuje ją w dokumentacji szkoły. 

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu. 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni 

przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze 

stacją sanitarno  epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym ,a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

3. Zakażony pracownik informuje telefonicznie lub elektronicznie dyrektora lub 

wicedyrektora szkoły o zarażeniu koronawirusem, gdyż niepoinformowanie może 

doprowadzić do narażenia na zakażenie innych osób, które miały z nim kontakt. 

Dyrektor szkoły o tym fakcie informuje organ prowadzący, organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny i stację sanitarnoepidemiologiczną. 

4. Na terenie szkoły wyznacza się pomieszczenie ( izolatorium), które będzie 

wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy. Należy  powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

6. Dyrektor ustala listę pracowników, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną                                 

koronawirusem i będą poddani kwarantannie. Weryfikacja do kwarantanny opiera się 

na ustaleniu, kto z osobą chorą miał: 
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 bezpośrednią rozmowę twarzą w twarz; 

 pozostawał w kontakcie mniejszym niż 2 m przez ponad 15 min.; 

 grupa najbliższych współpracowników. 

7. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Łuków decydują                                     

o zawieszeniu działania placówki, dezynfekcji pomieszczeń i zamknięcie ich na 24 

godziny od zakończenia dezynfekcji. Po 24 godzinach do pracy dopuszczeni są 

pracownicy, którzy nie mieli kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem i nie objęci 

są kwarantanną.  

 

 

 

 

 

Telefony kontaktowe: 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie     25 798 21 96 

Telefon ratunkowy  999  lub  112 

 

 

 

 

 


